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Abstract 

Tengmo, Matilda. (2017). Flexible work and stress – A quantitative survey on university 

employees. Project work in Health at work 15 credits, University of Gävle. 

Background: Flexible work means flexible in terms of time and space, where 

employees have influence over when, where, and for how long they will work. This also 

means that the boundaries between work and privacy can become unclear. There are 

individual differences in both the ability to set boundaries between work and privacy as 

for preferences; some prefer to keep work at work while others prefer to merge work 

with privacy.  

Objective: The aim of the study was to examine if imbalance between behavior and 

preferences in a flexible work was associated with stress. Relevant confounders were 

included.  

Methods: A cross-sectional study was conducted within one university. Three 

established forms were used; Work interrupting nonwork behaviors scale, Workplace 

segmentation preferences, and COPSOQ II. Two hierarchical multiple regression 

analyses were conducted, with stress as the outcome variable, workload and teaching 

distribution as confounders, and Imbalance – Behavior, segregation as predictor in 

analysis 1 (n=218) and Imbalance – Behavior, integration as predictor in analysis 2 

(n=303).  

Results and Conclusion: Imbalance – Behavior, segregation was associated with lower 

levels of stress, and Imbalance – Behavior, integration was associated with higher 

levels of stress. The results of the study indicate that the imbalance is evaluated 

differently, which could be due to the fact that segregation versus integration are 

variously hard to achieve.  

Keywords: Flexible work, Stress, Boundaryless behavior, Preferences regarding 

boundaries, University employees 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Tengmo, Matilda. (2017). Flexibelt arbete och stress – En kvantitativ enkätstudie på 

universitetsanställda. Projektkurs arbetshälsovetenskap, 15 hp, Högskolan i Gävle. 

Bakgrund: Ett flexibelt arbete innebär att arbetet är flexibelt gällande tid och rum där 

arbetstagarna får ett stort inflytande över när, var och hur länge de ska utföra sitt arbete. 

Flexibiliteten kan innebära att gränserna mellan arbete och privatliv suddas ut, där det 

föreligger individuella skillnader i såväl förmågan att sätta gränser mellan domänerna 

arbete och privatliv som preferenser gällande gränssättande, där vissa föredrar att hålla 

arbetet på arbetet medan andra trivs med att blanda samman arbetet med privatliv.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka om obalans mellan beteende och preferenser 

inom ett flexibelt arbete visade samband med stress hos undervisande och forskande 

personal på ett universitet. Studien kontrollerade även för relevanta variabler.  

Metod: Designen var en tvärsnittsstudie där en enkät skickades ut till 1271 

undervisande och forskande personal på ett universitet. För att mäta gränslöst beteende, 

preferenser gällande gränssättande och stress användas tre stycken etablerade formulär; 

Work interrupting nonwork behaviors scale, Workplace segmentation preferences och 

COPSOQ II. Svarsfrekvensen var 39,7% och två hierarkiska multipla 

regressionsanalyser genomfördes med stress som utfallsvariabel, arbetsbelastning och 

undervisningsfördelning som förväxlingsvariabler och prediktorn utgjordes i analys 1 av 

Obalans – Beteende, seg. (n=218) och i analys 2 av Obalans – Beteende, integ. (n=303). 

Resultat: I analys 1 förelåg det ett negativt samband mellan stress och Obalans – 

Beteende, seg. När förväxlingsvariablerna kontrollerades förklarade Obalans – 

Beteende, seg. 4,4% av variationen i stress. I analys 2 förelåg det ett positivt samband 

mellan stress och Obalans – Beteende, integ. När förväxlingsvariablerna kontrollerades 

förklarade Obalans – Beteende, integ. 9,3% av variationen i stress. 

Slutsats: Föreliggande studie indikerar på att obalans mellan beteende och preferenser 

både är en faktor som kan genera i ökad och minskad stress, där studiens resultat tyder 

på att obalansen värderas olika vilket i sin tur skulle kunna bero på att segregation 

respektive integration är olika svårt att uppnå. 

Nyckelord: Flexibelt arbete, Stress, Gränslöst beteende, Preferenser gällande 

gränssättande, Universitetsanställda
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1. Bakgrund 

1.1. Flexibelt arbete 

Den tekniska utvecklingen har bidragit till en förändring inom arbetslivet (Sayah, 2013; 

Wright et al., 2014). Informations- och kommunikationsteknik (IKT) har skapat ökad 

flexibilitet för arbetstagare då den utvecklade tekniken möjliggör för personalen att 

arbeta mer flexibelt beträffande tid och rum (Mellner, 2016; Sayah, 2013). Flexibelt 

arbete innebär att arbetsplatsen frångår regelbundna arbetstider och en fast arbetsplats, 

vilket kan innefatta både flextid och möjligheten för personalen att utföra arbetet på 

annan plats (Sharafizad, Paull & Omari, 2011). Vidare kan ett flexibelt arbete definieras 

som att arbetstagarna själva har stort inflytande över när, var och hur länge de ska utföra 

sitt arbete. Arbetsformen innebär en ömsesidig tillit och respekt mellan arbetstagare och 

arbetsgivare med en kultur där de anställda ska uppleva egenkontroll över sin 

arbetssituation (Hill et al., 2008). Bolin och Härenstam (2008) beskriver att fenomenet 

återspeglar en plattare och mindre hierarkisk organisation där den anställde får utöva 

frihet under ansvar, där denne således får känna en större möjlighet till påverkan på sin 

arbetssituation.  

1.2. Gränssättande 

IKT och flexibilitet i arbetet kan vara bidragande till en förändring i förhållandet mellan 

arbete och privatliv (Sayah, 2013). Ett flexibelt arbete resulterar i att personalen i större 

utsträckning självständigt får reglera sina gränser mellan arbete och privatliv (Kossek, 

Ruderman, Braddy & Hannum, 2012). Då tekniken och dess nya sätt att kommunicera 

skapar en ständig uppkoppling till arbetet kan arbetsformen därför medföra att 

gränserna mellan arbete och privatliv blir otydliga (Wright et al., 2014). I kombination 

med ökad individuell frihet, som ett flexibelt arbete innebär, medför arbetsformen även 

ökade krav på individen. Kraven innebär exempelvis att individen självständigt behöver 

prioritera och kunna sätta gränser, både inom arbetet och mellan arbete och privatliv 

(Grönlund, 2007; Mellner, 2016). Det finns individuella skillnader i såväl 

gränshanteringen mellan arbete och privatliv (individens beteende) som önskemål 

gällande gränssättande (individens preferenser) (Kreiner, 2006; Kossek et al., 2012). 

Detta kan delas upp i två poler som går i ett kontinuum, där ena sidan utgörs av 

"segregation" där preferensen är att hålla de två domänerna arbete och privatliv åtskilda 
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med tydliga gränser. På andra sidan kontinuumet finns "integration", där individerna 

trivs med att kombinera arbete och privatliv (Kreiner, 2006; Kossek et al., 2012). Vidare 

benämning av begreppen integration och segregation kommer att baseras på denna 

definition. Inom ett flexibelt arbete kan de anställda hantera gränsen mellan arbete och 

privatliv olika, det innebär att det kan finnas skillnader i beteende gällande 

gränssättning (Allvin, Mellner, Movitz & Aronsson, 2013). Kossek et al. (2012) menar 

att individers förmåga att hantera gränssättandet mellan arbete och privatliv påverkas av 

tre viktiga delar. Den första punkten utgörs av i vilken grad individen tillåter de två 

rollerna att överlappa och avbryta varandra – i vilken utsträckning får arbete avbryta 

privatlivet och vice versa. Den andra punkten utgörs av hur individen värderar och 

identifierar sig med de olika rollerna (arbetsroll och familjeroll), vilket ofta går hand i 

hand med den tid och energi individen då lägger på rollen. Vissa individer är mer 

"familje-centrerade" och prioriterar då familj framför karriär medan andra är "arbets-

centrerade" och prioriterar arbete framför familjeliv. Vidare finns även individer som 

kan prioritera eller nedprioritera båda. Den sista punkten utgörs av individens upplevda 

kontroll över de olika gränserna, där individer som upplever sig ha kontroll över 

gränsöverskridandet kan hantera de ibland motstridiga rollerna och deras krav (Kossek 

et al., 2012).   

Kreiner (2006) lyfter fram att även arbetsplatsens klimat och rutiner kan variera i vilken 

utsträckning segregation respektive integration är möjlig. Detta genom att exempelvis 

ha arbetsvillkor och resurser som är mer eller mindre tillåtande och uppmuntrande 

gentemot någon av motsatspolerna. En arbetsplats som möjliggör segregation kan 

reglera detta genom att sätta upp fasta arbetstider och där arbetstelefonen lämnas kvar 

på arbetsplatsen. Motsatsen blir en arbetsplats som möjliggör för integration, genom att 

exempelvis sätta förväntningar på personalen att de ska ha arbetstelefonen på sig jämt 

och även finnas tillgänglig på helger. Vidare menar Kreiner (2006) att det i mindre 

utsträckning uppstår en rollkonflikt då individens preferenser sammanfaller med hur 

arbetsplatsens klimat och rutiner ser ut.   

1.3. Fördelar och nackdelar med ett flexibelt arbete  

För att vara konkurrerande på arbetsmarknaden kan det vara fördelaktigt för 

arbetsgivare att erbjuda en flexibel arbetsform då det visat sig vara en faktor som ökar 
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arbetsgivarens attraktivitet, både för nuvarande och potentiellt framtida anställda 

(Sharafizad et al., 2011). Det finns studier som visar att ett flexibelt arbete ökar 

arbetstillfredsställelse, motivation och organisatorisk hängivelse hos personalen (Costa, 

Sartori & Åkerstedt, 2006; Sharafizad et al., 2011). Vidare kan personer med ett 

flexibelt arbete uppleva lägre nivåer av stress (Grzywacz, Carlson & Shulkin, 2008) och 

en bättre balans mellan arbete och privatliv (Doherty & Manfredi, 2006; Sharafizad et 

al., 2011). Exempelvis kan det underlätta familjelivet i form av möjligheten att kunna gå 

någon timme tidigare för att hämta barnen för att sedan ta upp arbetet vid ett senare 

tillfälle (Doherty & Manfredi, 2006).   

Flexibelt arbete kan även medföra negativa påföljder såsom stress och utbrändhet 

(Wright et al., 2014). Frihet och egenkontroll i ett flexibelt arbete kan även bli en källa 

till stress, då arbete och privatliv kan bli svåra att separera. Exempelvis har 

undersökningar visat att anställda med flexibelt arbete i större utsträckning arbetade 

övertid samt upplevde konflikt mellan arbete och privatliv (Grönlund, 2007). Den ökade 

möjligheten att kommunicera med arbetet kan resultera i stress om det råder oklarheter 

kring när det är acceptabelt att kontakta varandra - exempelvis gällande arbetsrelaterade 

samtal under ledig tid, samt om det råder oklarheter kring vad som då förväntas av 

personalen (Wright et al., 2014). Flexibilitet och teknologi kan öka kraven på 

personalens tillgänglighet och leda till bristande kontroll över gränssättandet (Allvin, 

Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006; Kreiner, 2006; Sayah, 2013). 

Istället för att motverka obalans mellan arbete och privatliv, kan arbetsformen skapa 

konflikt mellan domänerna vilket i sin tur kan resultera i ökad stress (Wright et al., 

2014).  

1.4. Stress  

Stress kan beskrivas som en reaktion på omvärlden och är en biologisk respons på hot 

eller fara. Vid stress aktiveras kroppens system som sedan hamnar i viloläge när faran är 

över, vilket blir ett funktionellt förhållande med mobilisering och nedvarvning (Bohgard 

et al., 2010). Vid exponering av en stressor hamnar kroppen i obalans, varav 

stressreaktionen är en normal fysiologisk respons från kroppen för att upprätta ett 

homeostatiskt tillstånd (Toomingas, Mathiassen & Wigaeus-Tornqvist, 2008). Det 
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homeostatiska tillståndet är kroppens inre balans som kroppen strävar efter att 

upprätthålla (Lovallo, 2004).   

Stress är en process där både yttre belastningsfaktorer och individuella egenskaper 

behöver tas i beaktande (Bohgard et al., 2010). Detta då stress kan uppstå som respons 

på fysisk eller psykisk exponering, där fysiska stressorer exempelvis kan utgöras av 

värme, kyla eller buller medan psykiska stressorer kan påverkas av individens tankar 

och uppfattning om exempelvis tidspress eller höga krav (Toomingas et al., 2008). Vad 

som upplevs som psykiska stressorer är individuellt då det påverkas av hur individen 

bedömer sin förmåga att klara av uppgiften (Bohgard et al., 2010).   

Om exponeringen för en stressor är tillfällig kan stress vara en sund respons för att ge 

kroppen tillfällig energi (Toomingas et al., 2008). Om stressorerna inte neutraliseras blir 

det en belastning för kroppen, där långvarig stress i kombination med utebliven 

återhämtning utgör en hälsorisk (Lovallo, 2004; Toomingas et al., 2008).   

I arbetslivet har stress blivit en allt större problematik gällande personalens hälsa 

(Försäkringskassan, 2016; Regeringskansliet, 2004). Hallsten, Bellaagh och Gustafsson 

(2002) menar att en långvarig exponering av negativa stressorer ökar risken för 

utmattningssyndrom och sjukdom. Enligt Regeringskansliet (2004) kan arbetsrelaterad 

stress starkt sammankopplas med de ökade sjukskrivningsantalen som råder. 

Försäkringskassan (2016) rapporterar att psykisk ohälsa är den största anledningen till 

sjukfrånvaro i Sverige, där ångest- och stressyndrom är en utav de vanligaste 

diagnoserna. En arbetsrelaterad stressor kan exempelvis utgöras av hög 

arbetsbelastning, individens möjligheter till att påverka arbetet, höga krav och lågt 

socialt stöd (Sonnentag & Kruel, 2006; Statens folkhälsoinstitut, 2011). Stress kan 

uppstå när arbetsplatsens krav går över individens förmåga att hantera dessa (Herrero, 

Saldaña, Rodriguez & Ritzel, 2012). Inom forskning gällande arbetsrelaterad stress har 

Karaseks krav- och kontrollmodell varit en viktig kärna (Magee, Stefanic, Caputi & 

Iverson, 2012; Van Der Doef & Maes, 1999) där egenkontroll i arbetet och arbetskrav 

anses vara kopplade till stressrelaterad ohälsa (Barnett, Gareis & Brennan, 1999). 

Karaseks modell lyfter fram två aspekter (kontroll och krav) inom psykosocial 

arbetsmiljö som påverkar personalens psykiska hälsa i olika riktningar beroende på hur 

dessa kombineras (Magee et al., 2012). Enligt modellen resulterar låg kontroll och höga 

krav i hög psykisk påfrestning medan höga krav i kombination med hög egenkontroll 
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resulterar i ett så kallat aktivt tillstånd (Karasek, 1979). På senare tid har även 

dimensionen ”stöd” tillkommit i modellen (Karasek & Theorell, 1990). Tidigare har 

kontroll i arbetet ansetts motverka stress. Men friheten och egenkontrollen har även 

blivit en källa till stress, då arbete och privatliv kan bli svåra att separera. Exempelvis 

har undersökningar visat att personer med flexibelt arbete i större utsträckning arbetar 

övertid samt upplevde konflikt mellan arbete och privatliv (Grönlund, 2007).  

1.5. Universitetsanställda, stress & flexibelt arbete  

Inom forskning har lärare generellt visat sig vara en yrkesgrupp där arbetsrelaterad 

stress är vanligt förekommande (Doherty & Manfredi, 2006; Evers, van der Heijden, 

Kreijns & Vermeulen, 2016; Högskoleverket, 2008; Melin, Astvik & Bernhard-Oettel, 

2014; Stoeber & Rennert, 2008). För anställda inom universitet och högskolor är 

arbetsrelaterad stress vanligt förekommande, där arbetet kan innefatta långa arbetsdagar, 

hög arbetsbelastning och stort ansvar (Melin et al., 2014). I takt med ökade krav i form 

av att producera bra kvalité på forskning samt helg- och kvällsundervisning blir det en 

överväldigande arbetsbelastning för akademiker (Doherty & Manfredi, 2006). I en 

studie framkom det att undervisande och forskande personal var mindre nöjda med 

balansen mellan arbete och fritid än övrig personal på universitetet, där övrig personal 

innefattar personal som inte har en traditionell akademisk roll med arbetsuppgifter som 

undervisning och forskning. I studien framkom även att undervisande och forskande 

personal hade svårare att utnyttja de flexibla arbetsvillkoren till följd av den höga 

arbetsbelastningen och behovet av att arbeta övertid jämfört med den övriga personalen 

(Sharafizad et al., 2011).   

Ovanstående resultat överensstämmer med svensk forskning där Högskoleverkets 

rapport (2008) beskriver att universitetsanställdas arbetssituation ofta präglas av hög 

belastning och ett behov av att arbeta på ledig tid för att hinna med att utföra det arbete 

som förväntas. Enligt de universitetsanställda är långa arbetsveckor, övertid och 

helgarbete en bidragande orsak till stress. Vidare beskrevs det i rapporten att det 

framförallt var universitetsanställda med hög grad av undervisning som upplevde hög 

arbetsbelastning. Det ansågs vara mer stressande att undervisa mycket än att forska 

mycket, då undervisande personal var mer styrda av fasta arbetsuppgifter. Dock kan 

även forskning medföra hög arbetsbelastning men beskrevs innebära en annan slags 
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press. Det upplevdes som svårt att hinna med forskning då undervisning och 

administrativa uppgifter kräver allt mer tid. För undervisande personal förelåg en hög 

belastning efter lektionstid i form utav kontakt via bland annat mail, där studenterna 

förväntade sig utförliga svar och handledning, vilket bland några upplevdes som ett 

ytterligare stressmoment i anställningen. Det har även blivit en ökad spridning bland 

studenternas förkunskaper, vilket resulterat i ökade krav och tidsåtgång för lärarna. 

Anställda inom universitet hade en positiv inställning till sitt arbete där arbetet 

upplevdes vara av betydelse samt stimulerande. Vidare präglas arbetet av flexibilitet och 

självbestämmande med möjlighet att påverka arbetsuppgifter och arbetstider, där 

friheten utgör ett incitament till att stanna inom yrket. Dock förelåg både för- och 

nackdelar med friheten, där friheten i samband med de ökade kraven och 

arbetsbelastningen tenderar att medföra problematik gällande att bli fri från arbetet 

(Högskoleverket, 2008).  

1.6. Problematisering  

I dagens samhälle är det är ett aktuellt forskningsområde att undersöka vilken betydelse 

flexibelt arbete har för stress. Tidigare studier visar att universitetsanställda har en frihet 

att lägga upp sitt arbete, men att hög arbetsbelastning och stress kan minska möjligheten 

att påverka sin arbetstid. Till följd av den höga arbetsbelastningen av såväl 

undervisning, forskning och administrativt arbete kan friheten istället innebära en risk 

för stress inom yrkesgruppen då det kan resultera i stora mängder övertidsarbete och 

höga krav. Tidigare studier har visat motstridiga resultat där ett flexibelt arbete varit en 

faktor som både kan minska och öka stress hos anställda. Då individer skiljer sig åt i 

deras preferenser gällande segregation-integration av arbetet, är det tänkbart att de 

blandade resultaten kring flexibilitet och stress skulle kunna förklaras av individuella 

skillnader. Det kan därför antas att en överenstämmelse mellan individens beteende och 

preferenser bör minska stress medan stora skillnader istället bör genera i ökad stress. 

Denna obalans kan även variera åt två olika håll inom arbetslivet: Ena riktningen i 

obalans utgörs av ett beteende gentemot segregering, men med preferenser att integrera 

domänerna arbete och privatliv. Den andra riktningen i obalans utgörs av ett beteende 

som integrerar arbete och privatliv, men med preferenser gentemot en tydligare 

uppdelning mellan gränserna. Då obalansen åt respektive håll skulle kunna värderas 

olika, blir en viktig aspekt att särskilja dessa och därmed undersöka obalansen åt 
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respektive håll var för sig. I dagsläget har det inte kunnat identifierats studier inom 

området som direkt berör ovannämnda målgrupp och potentiellt påverkande faktorer, 

vilket förhandleder ytterligare intresse att studera ämnet vidare.   

2. Syfte och frågeställning 

2.1. Syfte   

Syftet med studien var att undersöka om obalans mellan en persons agerande (beteende) 

gentemot vad denne föredrar (preferenser) inom ett flexibelt arbete visade samband 

med stress hos undervisande och forskande personal på ett universitet. Studien 

kontrollerade även för relevanta variabler.  

2.2. Frågeställning  

1. Finns det ett samband mellan obalans i ett beteende mot segregation men med 

preferenser mot integration inom ett flexibelt arbete och stress hos undervisande och 

forskande personal på ett universitet? 

2. Finns det ett samband mellan obalans i ett beteende mot integration men med 

preferenser mot segregation inom ett flexibelt arbete och stress hos undervisande och 

forskande personal på ett universitet?   

Nollhypotes – Det finns inget samband mellan obalans i beteende och preferenser inom 

ett flexibelt arbete och stress hos undervisande och forskande personal.  

Alternativhypotes 1 – Det finns ett samband mellan obalans i beteende och preferenser 

inom ett flexibelt arbete och stress, där obalans mellan ett beteende mot segregation 

med preferenser mot integration korrelerar med stress hos undervisande och forskande 

personal. 

Alternativhypotes 2 – Det finns ett samband mellan obalans i beteende och preferenser 

inom ett flexibelt arbete och stress, där obalans mellan ett beteende mot integration med 

preferenser mot segregation korrelerar med stress hos undervisande och forskande 

personal.    
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3. Metod  

3.1. Litteratursökning  

För att finna relevanta artiklar inom forskningsområdet tillämpades en litteratursökning 

genom samsökningstjänsten Discovery. De kvalitativa kriterier som tillämpades var att 

artiklarna skulle vara peer-reviewed, skrivna på antingen svenska eller engelska och 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter med tillgång till full text. De sökord som 

användes i Discovery var; Flexible work, Flexible work arrangement, Flexibility, 

University, University teachers, University environment, Stress, Work-related stress, 

Employee health, Job demands, Communication technology, Flexibelt arbete, Gränslöst 

arbete. Vidare tillämpades även kedjesökning för att fånga upp ytterligare sådana 

vetenskapliga publiceringar som var att betrakta som relevanta. Utöver de artiklar som 

söktes fram genom Discovery och kedjesökningen användes även relevanta 

myndighetsrapporter samt artiklar som rekommenderats av handledarna.  

3.2. Design   

Undersökningen var en kvantitativ enkätstudie med en webbaserad enkät. Enkäten 

besvarades av deltagarna vid ett tillfälle vilket således utgör en tvärsnittsdesign i 

enlighet med Bryman (2011). Studien bestod av en kort enkät för att underlätta för fler 

att delta och få högre svarsfrekvens.  

3.3. Urval  

Ett antal deltagandeförfrågningar gick ut till olika universitet runt om i Sverige. Den 

första kontakten med skolorna gjordes via ett mailutskick till de generella 

kontaktuppgifter som var angivna på universitetens respektive hemsidor. För att direkt 

nå ut till rätt målgrupp fick skolorna vid deltagandeförfrågan information om studiens 

syfte samt att det var undervisande och forskande personal på universitet med ett 

flexibelt arbete som efterfrågades. Studien hade således ett strategiskt urval, som 

innebär att det är en specifik urvalsgrupp som sökes (Bryman, 2011; Johannessen & 

Tufte, 2003).  

Ett utav universiteten valdes ut, då de kunde erbjuda en stor urvalsgrupp. På 

universitetet tog registratorn fram en lista på samtliga undervisande och forskande 

personal hos dem (N=1271). Kriterierna för att inkluderas i studien var att i någon 
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utsträckning ha arbetsuppgifter som innefattade undervisning och/eller forskning samt 

att individen upplevde sig ha ett flexibelt arbete. Bedömningen gällande flexibelt arbete 

gjordes utifrån index – Flexibelt arbete där deltagare med ett medelvärde under två 

exkluderades, se vidare under Resultat – 4.1.  

3.4. Datainsamling  

3.4.1 Tillvägagångssätt  

En enkät användes för att nå en större urvalsgrupp och skickades ut via mail 

tillsammans med ett missivbrev (Se Bilaga 1.). Enkäten var webbaserad vilket avsågs 

underlätta samt öka tillgängligheten för deltagarna att besvara enkäten. Svarstiden för 

enkäten var två veckor. Under denna tvåveckorsperiod skickades två påminnelser ut till 

de personer som inte hade svarat, med ett intervall på fyra dagar.  

Enkäten utformades i webbenkätverktyget Webropol. För att säkerhetsställa att det 

insamlade data skulle vara hanterbart och att analysen skulle vara genomförbar testades 

enkäten först genom att föra över testsvar till programmet IBM SPSS Statistics 22. För 

att kontrollera för eventuella oklarheten i utformningen av enkäten genomfördes en 

pilotstudie på en liknande urvalsgrupp, vilket utgjordes av sju stycken undervisande och 

forskande personal på ett annat svenskt lärosäte. Pilotgruppen bekräftade dels att 

frågorna var relevanta för urvalsgruppen, samt kontrollerade tidsåtgången för att 

besvara enkäten.   

3.4.2 Enkätens struktur  

Enkäten (Se Bilaga 2.) bestod inledningsvis av bakgrunds- och kontrollfrågor. 

Bakgrundsfrågorna var kön, ålder och arbetsbefattning. Kontrollfrågorna var 

arbetsbelastning samt arbetsfördelning mellan forskning och undervisning, där frågan 

gällande arbetsbelastning är hämtad ifrån Edvinsson (2016). Kontrollfrågorna var 

relevanta då tidigare studier visat att dessa kan ha en inverkan på stress 

(Högskoleverket, 2008; Sonnentag & Kruel, 2006).   

Flexibelt arbete  

För att säkerhetsställa att respondenterna upplevde sig ha ett flexibelt arbete innefattade 

enkäten tre inklusions- och exklusionsfrågor gällande flexibelt arbete. Frågorna kommer 



 

10 

 

ursprungligen från Allvin et al. (2013) och har sedan justerats utifrån bland annat face-

validity testning (se pilottestning i magisteruppsats av Edvinsson, 2016). En 

forskargrupp på Högskolan i Gävle genomför just nu vidare validering i ett 

forskningsprojekt på Trafikverket (J. Edvinsson, personlig kommunikation, 9 februari 

2017). Frågorna handlade om huruvida individen upplevde sig själv bestämma över när 

och var arbetet skulle utföras. Svarsalternativen gick ifrån "Stämmer inte alls" till 

"Stämmer helt" och var numrerad 1 till 5. Den interna konsistensen (Cronbach’s alpha, 

α) var i denna studie .83.  

Stress  

För att mäta stress användes fyra frågor från den svenska validerade versionen av 

COPSOQ II (Berthelsen, Hakanen, Kristensen, Lönnblad & Westerlund, 2016). Enkäten 

utvecklades i syfte om att kartlägga och förbättra den psykosociala arbetsmiljön och har 

visat på god validitet och reliabilitet (Bjorner & Pejtersen, 2010; Thorsen & Bjorner, 

2010). COPSOQ II innehåller olika dimensioner och skalor, där skalor och antal frågor 

kan väljas ut utifrån rådande behov (Berthelsen, Westerlund & Kristensen, 2014). För 

denna studie har de fyra frågorna om stress valts ut. Frågorna handlade om hur stor del 

individen i fråga hade känt sig stressad under de senaste fyra veckorna, där 

svarsalternativen gick ifrån ”Hela tiden” till ”Inte alls” med en skala numrerad 1 till 5. 

För stressfrågorna har den interna konsistensen (Cronbach’s alpha, α) i tidigare studier 

varit .85 (Thorsen & Bjorner, 2010) och var i denna studie .87.  

Gränslöst beteende  

För att mäta gränslöst beteende användes "Work interrupting nonwork behaviors scale" 

som utgörs av fem frågor (Kossek et al., 2012). Frågorna handlade om huruvida 

individen låter domänen arbete gå in i domänen privatliv. Exempel på detta kan vara 

huruvida individen svarade i arbetsmobilen på fritiden eller arbetade under semestern. 

Svarsalternativen gick ifrån ”Stämmer inte alls” till ”Stämmer helt” med en skala 

numrerad 1 till 5. Den engelska versionen är validerad, den interna konsistensen 

(Cronbach’s alpha, α) har tidigare varit .80 (Kossek et al., 2012) och var i denna studie 

.82. Frågorna är översatta av C Mellner till svenska och används i forskning, men finns 

ännu inte publicerade. Den svenska versionen användes i föreliggande studie.   
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Preferenser gällande gränssättande  

För att mäta preferenser gällande gränssättande användes ”Workplace segmentation 

preferences” som utgörs av fyra frågor (Kreiner, 2006). Frågorna handlade om huruvida 

individens önskemål ser ut gällande gränssättning mellan arbete och privatliv. Exempel 

på detta var om individen önskade att inte behöva tänka på arbetet under ledig tid eller 

om det var oönskat att arbetet trängde in i privatlivet. Svarsalternativen gick ifrån 

”Stämmer inte alls” till ”Stämmer helt” med en skala numrerad 1 till 7 där alternativen 

justerades till en numrering på 1 till 5 för att överensstämma med resterande delar i 

enkäten. Den engelska versionen är validerad, den interna konsistensen (Cronbach’s 

alpha, α) har tidigare varit .91 (Kreiner, 2006) och var i denna studie .85. Frågorna är 

översatta av C Mellner till svenska och används i forskning, men finns ännu inte 

publicerade. Den svenska versionen användes i föreliggande studie.   

3.5. Databearbetning och statistisk analys   

3.5.1. Databearbetning    

Datamaterialet har bearbetats och analyserats i programmet IBM SPSS Statistics 22. 

Data har bearbetats genom att först vända på svarsalternativen för preferensfrågorna. 

Detta för att få preferens-skalornas ändpunkter att motsvara detsamma som för 

beteende-skalorna. Även för stress har skalorna vänts, vilket resulterade i att 

svarsalternativ 5 representerade högt skattat värde – i detta fall hög upplevd stress. Data 

har vidare bearbetats genom att skapa ett index för respektive del i enkäten, där delarna 

utgjordes av flexibelt arbete, beteende, preferenser och stress (Se Bilaga 3.). Detta 

gjordes genom att beräkna medelvärdet av de ingående frågorna. Exempelvis bestod 

gränslöst beteende av fem frågor som skapade ett index, vilket då utgjorde medelvärdet 

från de fem svaren.  

För att spegla skillnaden mellan vad en person gör (beteende) och vad denne egentligen 

trivs med (preferenser) skapades en differensvariabel genom att beräkna index - 

Beteende minus index - Preferenser. Differensvariabeln kunde anta värden mellan –4 

och +4, där ju längre bort från 0 innebar ökad obalans mellan beteende och preferenser. 

Värdet 0 motsvarade därmed balans, medan ett negativt värde innebar att individen hade 

ett beteende gentemot segregering men egentligen föredrog att integrera domänerna. Ett 

positivt värde utgjorde istället att personen hade ett beteende som integrerade 
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domänerna men med preferenser gentemot en tydligare uppdelning mellan gränserna. 

Utifrån differensvariabeln skapades ytterligare två variabler, där den ena inkluderade de 

negativa värdena – Obalans med ett beteende mot segregation men med preferenser mot 

integration (Obalans - Beteende, seg. n=218). Den andra variabeln inkluderade de 

positiva värdena – Obalans med ett beteende mot integration men med preferenser mot 

segregation (Obalans - Beteende, integ. n=303). När variabeln Obalans - Beteende, seg. 

hade skapats omvandlades de negativa värdena om till positiva. Detta för att båda 

obalansvariablerna skulle kunna redovisas likvärdigt där högre värden motsvarade mer 

obalans. Då 19 personer upplevde fullständig balans och därmed skattat en 0:a i 

differensvariabeln har dessa 19 personer inkluderats i båda obalansvariablerna. Detta för 

att kunna utläsa effekten i stress utifrån balans gentemot obalans åt respektive håll.  

Frågan kopplat till undervisningsfördelning besvarades i procent och var på 

intervallskalenivå, där denna därmed presenteras med medelvärde och 

standardavvikelse. Frågorna om arbetsbelastning, flexibelt arbete, beteende, preferenser 

och stress besvarades genom en likertskala, vilket betyder att data var på 

ordinalskalenivå. Data på ordinalskalenivå kan placeras i en kategorisk ordning men 

anger inte skillnader i avståndet mellan värdena. De enskilda frågorna presenteras med 

median och kvartilavstånd, detta för att vara enhetlig med likertskalans steg (1 till 5) 

och öka tydligheten gentemot läsaren. När data bearbetats till index behandlas det på 

intervallskalenivå, vilket innebär att ett parametriskt test genomfördes samt att index 

och de statistiska analyserna presenteras med medelvärde och standardavvikelse. 

Normalt ska data vara på intervallskalenivå för ett parametriskt test. Dock är det vanligt 

förekommande att använda likertskala i ett parametriskt test utan att dra en felaktig 

slutsats (Norman, 2010). 

3.5.2. Statistisk analys  

Data har analyserats i två stycken hierarkiska multipla regressionsanalyser, vilket är ett 

parametriskt test som undersöker och analyserar samband (Dancey & Reidy, 2014). 

Analyserna överensstämde således väl med studiens syfte och frågeställningar, som var 

att undersöka om skillnaden mellan beteende och preferenser visade samband med 

stress, där kontroll genomfördes med avseende för arbetsbelastning och 

undervisningsfördelning.  
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I analyserna användes stress som utfallsvariabel, vilken utgör den variabel där effekten 

mäts. Prediktorn är den variabel som eventuellt påverkar och förutsäger responsen i 

utfallsvariabeln (Dancey & Reidy, 2014). I denna studie utgjordes prediktorn av 

Obalans - Beteende, seg. i analys 1 och Obalans - Beteende, integ. i analys 2. 

Arbetsbelastning och undervisningsfördelning användes som förväxlingsvariabler i båda 

analyserna för att kontrollera eventuella skensamband, där stress eventuellt skulle kunna 

förknippas med att hög arbetsbelastning resulterar i högre grad upplevd stress 

(Sonnentag & Kruel, 2006) eller att större mängd undervisning resulterar i högre grad 

stress (Högskoleverket, 2008). I en hierarkisk multipel regressionsanalys läggs 

variablerna in i olika block, där förväxlingsvariablerna lades in i block 1 och 

obalansvariabeln inkluderades i block 2. På så vis kunde det utläsas vilken effekt 

prediktorn hade på stress när relevanta variabler kontrollerades. För att besvara om 

sambanden var statistiskt signifikanta drogs gränsen vid p<.05 vilket är en vanlig 

förekommande nivå (Dancey & Reidy, 2014).  

3.6. Forskningsetiska överväganden  

De forskningsetiska överväganden som studien har haft i beaktande är de fyra 

principerna inom forskningsetik. Dessa utgörs av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentalitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). För 

att uppfylla dessa blev deltagarna bland annat informerade om studiens syfte och hur det 

insamlade materialet skulle användas (Se Bilaga 1. och Bilaga 2.). Deltagarna blev 

vidare informerade om att både organisationen och det insamlade data skulle hanteras 

konfidentiellt. Det framgick även att det var frivilligt att delta där deltagarna kunde 

avbryta sitt deltagande utan påföljder. 

4. Resultat  

4.1. Urvalsgrupp och bortfall 

Enkäten skickades till 1271 anställda varav 504 svar erhölls, vilket motsvarar en 

svarsfrekvens på 39,7% och ett externt bortfall på 60,3%. Det fanns inget internt bortfall 

(eng. missing values) då frågorna var obligatoriska. Två deltagare uppfyllde inte 

inklusionskriteriet gällande arbetsuppgifter som innefattar undervisning och/eller 

forskning och har därför exkluderats. Inga deltagare har exkluderats utifrån kriteriet 
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flexibelt arbete då ingen fick ett medelvärde under 2. Respondenterna upplevde sig ha 

ett flexibelt arbete (M=4.14, SD=.73) utifrån index – Flexibelt arbete (Se Figur 1.).  

 

Figur 1. Histogram för index – Flexibelt arbete (N=502). 

Av de kvarstående 502 deltagarna utgjordes 73,5% av män och 26,5% av kvinnor. 

Medelåldern var 48 år och gick mellan intervallet 28-80 år. Respondenterna var 

universitetsanställda med en befattning såsom biträdande professor (10,6%), docent 

(18,5%), doktor (6,6%), doktorand (0,8%), forskarassistent (6,8%), forskare (10%), 

forskningsprofessor (0,2%), professor (23,1%), tekniklektor (6,8%), universitetsadjunkt 

(2%), universitetslektor (9,4%) eller annat (5%) där postdoc, projektledare eller 

individer med dubbla befattningar inkluderades.  

4.2. Deskriptiv statistisk 

Respondenterna upplevde en hög arbetsbelastning (Md=4, Q1=4, Q3=5). Enbart 0,6% 

har angivet antingen en 1:a eller en 2:a (låg arbetsbelastning), medan motsvarande 77% 

angett en 4:a eller en 5:a (hög arbetsbelastning). Det var stora individuella skillnader i 

hur stor andel undervisning respondenterna hade. I genomsnitt undervisade 

respondenterna 32% av arbetstiden (M=32.39, SD=25.82) och andelen varierade mellan 

0-100%. 
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Under de enskilda frågorna kopplat till stress (Se Figur 2.) förelåg det ett likartat resultat 

på frågorna om avkoppling, anspänning och stress (Md=3, Q1=2, Q3=4) medan frågan 

gällande lättretlighet skattades lägre (Md=2, Q1=2, Q3=3). Index - Stress visade att 

respondenterna har känt sig stressade ”En del av tiden” (M=2.79, SD=.87) under de 

senaste fyra veckorna.  

 

Figur 2. Boxplot för redovisning av respektive fråga under skalan Stress (N=502). 

Det fanns variationer i hur respondenterna skattade under respektive fråga gällande 

beteende (Se Figur 3.). Det framgick exempelvis att det var vanligt förekommande att ta 

med sig arbetet hem (Md=5, Q1=3, Q3=5), där 50,2% angett att detta ”Stämmer helt”. 

Även att besvara arbetsrelaterade samtal, sms och mail på fritiden (Md=5, Q1=4, Q3=5) 

var vanligt förekommande där 55,6% svarade ”Stämmer helt”. Beträffande att låta 

arbetet avbryta under tiden med familj och vänner skattade respondenterna något lägre 

(Md=3, Q1=2, Q3=4), där störst andel om 28,3% angett en 2:a. Gällande de två 

kvarstående frågorna var det mer utspridda svar, att ta med sig arbetsmaterial under 

aktiviteter med vänner och familj (Md=2, Q1=1, Q3=4) hade störst andel på 27,3% som 

angett ”Stämmer inte alls” och att arbete under semestern (Md=3, Q1=2, Q3=5) hade 

störst andel på 25,1% som angett ”Stämmer helt”. Gällande preferenser (Se Figur 3.) 

förelåg det ett likartat resultat på samtliga fyra frågor (Md=3, Q1=2, Q3=4). När 
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frågorna inom respektive del bearbetats till ett index blev medelvärdet för index - 

Beteende (M=3.36, SD=.97) enbart något högre än för index - Preferenser (M=2.95, 

SD=1.06). 

 

Figur 3. Boxplot för redovisning av respektive fråga under skalan Beteende som utgör de blåa boxarna 

och Preferenser som utgör de gråa boxarna (N=502). 

Vidare påvisade respondenterna en balans mellan beteende och preferenser (M=0.4, 

SD=1.27) med en viss förskjutning mot positiva värden (Se Figur 4.). Förskjutningen 

betyder att det i större utsträckning förelåg en obalans där individer hade ett beteende 

som integrerade domänerna men med preferenser mot en tydligare uppdelning än att det 

fanns en obalans där individen hade ett beteende mot segregering men egentligen 

föredrog att integrera domänerna. Detta kan utläsas utifrån histogrammet då de positiva 

värdena stäcker sig upp till värde 4 medan de negativa värdena stäcker sig till -2.40. 
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Figur 4. Histogram för differensvariabeln – Obalans mellan beteende och preferenser (N=502). 

Som tidigare beskrivet i metodavsnittet har det utifrån differensvariabeln skapats två 

variabler för att redovisa obalansen åt respektive håll. Spridningsdiagrammet (Se Figur 

5.) visar förhållandet mellan stressvariabeln och Obalans - Beteende, seg. när inte 

förväxlingsvariablerna var inkluderade. Figuren tyder på ett negativt samband mellan 

variablerna, vilket innebär att det fanns en samvariation mellan ökad obalans (individen 

hade ett beteende gentemot segregation, men egentligen föredrog integration), desto 

mindre stress. Spridningsdiagrammet (Se Figur 6.) visar förhållandet mellan 

stressvariabeln och Obalans - Beteende, integ. när inte förväxlingsvariablerna var 

inkluderade. Figuren tyder på ett positivt samband mellan variablerna, vilket innebär att 

det fanns en samvariation mellan ökad obalans (individen hade ett beteende gentemot 

integration, men egentligen föredrog segregation), desto mer stress.   
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Figur 5. Spridningsdiagram mellan Obalans - Beteende, seg. och stress (n=218). 

 

Figur 6. Spridningsdiagram mellan Obalans - Beteende, integ. och stress (n=303). 
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4.3. Statistiska analyser 

För att besvara studiens frågeställningar genomfördes två hierarkiska multipla 

regressionsanalyser. Analys 1 skulle besvara om det fanns ett samband mellan obalans i 

ett beteende mot segregation men med preferenser mot integration inom ett flexibelt 

arbete och stress hos undervisande och forskande personal på ett universitet. I analys 1 

utgjordes block 1 av förväxlingsvariablerna arbetsbelastning och 

undervisningsfördelning med stress som utfallsvariabel. I block 2 ingick även variabeln 

Obalans - Beteende, seg. som utgjorde prediktorn tillsammans med 

förväxlingsvariablerna samt stress som utfallsvariabel. Analys 2 skulle besvara om det 

fanns ett samband mellan obalans i ett beteende mot integration men med preferenser 

mot segregation inom ett flexibelt arbete och stress hos undervisande och forskande 

personal på ett universitet. I analys 2 utgjordes block 1 av förväxlingsvariablerna 

arbetsbelastning och undervisningsfördelning med stress som utfallsvariabel. I block 2 

ingick även variabeln Obalans - Beteende, integ. som utgjorde prediktorn tillsammans 

med förväxlingsvariablerna samt stress som utfallsvariabel. Resultatet presenteras i ord 

utifrån Tabell 1 och Tabell 2, där det i Tabell 1 framgår information om modellen och i 

Tabell 2 framgår information för respektive variabel. Ett Kolmogorov-Smirnov test 

genomfördes på båda analyserna för att kontrollera att residualerna var normalfördelade, 

vilket testet bekräftade för båda analyserna (p=.20).  

Tabell 1 redovisar resultatet kopplat till analysernas två block. I analys 1 visade block 1 

att förväxlingsvariablerna arbetsbelastning och undervisningsfördelning förklarade 

20,3% av variationen i stress, F(2, 215) = 27.35, p<.001. Block 2 visade att 

arbetsbelastning, undervisningsfördelning och Obalans - Beteende, seg. tillsammans 

förklarar 24,7% av upplevd stress hos respondenterna, F(1, 214) = 12.62, p<.001. I 

analys 2 visade block 1 att förväxlingsvariablerna arbetsbelastning och 

undervisningsfördelning förklarade 18,2% av variationen i stress, F(2, 300) = 33.30, 

p<.001. Block 2 visade att arbetsbelastning, undervisningsfördelning och Obalans - 

Beteende, integ. tillsammans förklarar 27,4% av upplevd stress hos respondenterna, F(1, 

299) = 38.13, p<.001. 
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Tabell 1. R-värden samt signifikantvärden (p) från de två hierarkiska multipla regressionerna med stress 

som utfallsvariabel. I analys 1 utgör arbetsbelastning och undervisningsfördelning block 1. 

Arbetsbelastning, undervisningsfördelning och Obalans - Beteende, seg. utgör block 2 (n=218). I analys 2 

utgör arbetsbelastning och undervisningsfördelning block 1. Arbetsbelastning, undervisningsfördelning 

och Obalans - Beteende, integ. utgör block 2 (n=303). 

  R R2 Korrigerad R2 Förändring i R2 Sig. 

Analys 1 Block 1 

Block 2 

.450 

.497 

.203 

.247 

.195 

.237 

.203 

.044 

p <.001 

p <.001 

Analys 2 Block 1 

Block 2 

.426 

.524 

.182 

.274 

.176 

.267 

.182 

.093 

p <.001 

p <.001 

 

I Tabell 2 redovisas resultat kopplat till de enskilda variablerna för de båda analyserna, 

både under block 1 och block 2. I analys 1 framgår det att förväxlingsvariabeln 

arbetsbelastning var en prediktor för stress, β = .43, t(214) = 7.21, p<.001, medan 

förväxlingsvariabeln undervisningsfördelning inte var en unik prediktor för stress 

(p>.05). När arbetsbelastning och undervisningsfördelning kontrollerades förklarade 

variabeln Obalans - Beteende, seg. ytterligare 4,4% av variansen i stress och utgjorde en 

signifikant prediktor för stress, β = -.21, t(214) = 3.55, p<.001. I analys 2 framgår det att 

förväxlingsvariabeln arbetsbelastning var en prediktor för stress, β = .32, t(299) = 6.09, 

p<.001, medan förväxlingsvariabeln undervisningsfördelning inte var en unik prediktor 

för stress (p>.05). När arbetsbelastning och undervisningsfördelning kontrollerades 

förklarade variabeln Obalans - Beteende, integ. ytterligare 9,3% av variansen i stress 

och utgjorde en signifikant prediktor för stress, β = .32, t(299) = 6.18, p<.001. 
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Tabell 2. β-värden, t-värden samt signifikantvärden (p) från de två hierarkiska multipla regressionerna 

med stress som utfallsvariabel. I analys 1 utgör arbetsbelastning och undervisningsfördelning block 1. 

Arbetsbelastning, undervisningsfördelning och Obalans - Beteende, seg. utgör block 2 (n=218). I analys 2 

utgör arbetsbelastning och undervisningsfördelning block 1. Arbetsbelastning, undervisningsfördelning 

och Obalans - Beteende, integ. utgör block 2 (n=303). 

  β t  Sig. 

Analys 1 Block 1 

Arbetsbelastning 

Undervisningsfördelning 

Block 2 

Arbetsbelastning 

Undervisningsfördelning 

Obalans – Beteende, seg. 

 

.440 

-.066 

 

.429 

-.044 

-.212 

 

7.200 

-1.075 

 

7.205 

-.728 

-3.552 

  

p <.001 

p =.284 

 

p <.001 

p =.468 

p <.001 

Analys 2 Block 1 

Arbetsbelastning 

Undervisningsfördelning 

Block 2 

Arbetsbelastning 

Undervisningsfördelning 

Obalans – Beteende, integ. 

 

.426 

.000 

 

.319 

-.026 

.323 

 

8.155 

.002 

 

6.090 

-.520 

6.175 

  

p <.001 

p =.999 

 

p <.001 

p =.604 

p <.001 

 

5. Diskussion  

5.1. Resultatdiskussion  

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om obalans mellan beteende och 

preferenser inom ett flexibelt arbete visade samband med stress hos undervisande och 

forskande personal på ett universitet. Resultaten från regressionsanalyserna visade att 

det förelåg ett signifikant samband mellan Obalans - Beteende, seg. och stress såväl 
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som mellan Obalans - Beteende, integ. och stress. Det betyder att obalans mellan 

beteende och preferenser hade en effekt på stress och studiens nollhypotes kan 

förkastas. Dock visade de två analyserna på två olika samband och indikerar på ett 

motstridigt resultat. Det första sambandet var negativt – Ökad obalans, minskad stress, 

medan det andra sambandet var positivt – Ökad obalans, ökad stress. Det negativa 

sambandet visade sig i analys 1 där förklaringsgraden var låg (4,4%) samt att 

obalansvariabeln enbart sträcker sig till värde 2.40 av 4 möjliga. I analysen visade sig 

även arbetsbelastning ha större effekt på stress än vad obalansvariabeln hade. Då 

effekterna var små behövs det vidare forskning för att kunna stödja fenomenet. I analys 

2 förelåg det ett positivt samband med större effekter där obalansen kunde förklara 9,3% 

av variansen i stress då relevanta variabler kontrollerades. I analysen var Obalans - 

Beteende, integ. även den variabel med störst effekt på stress, även om arbetsbelastning 

var nästintill likvärdig.    

Allvin et al. (2013) beskriver att allt fler arbetsplatser har en flexibel och integrerad 

miljö, vilket kan skapa svårigheter för individer som föredrar att segregera. Studiens 

urvalsgrupp hade ett flexibelt arbete och arbetade därmed i en miljö som var mer 

tillåtande åt integration, där domänerna arbete och privatliv kunde blandas samman. 

Majoriteten av deltagarna i studien upplevde en god balans mellan deras preferenser och 

beteende gällande gränssättande. Dock fanns det individer där beteende och preferenser 

inte överensstämde (obalans i differensvariabeln), vilket innebar att individen gick emot 

vad denne egentligen föredrog. Vidare framkom det ett samband mellan Obalans - 

Beteende, seg. och stress, såväl som att det fanns ett samband mellan Obalans - 

Beteende, integ. och stress. Störst obalans och effekt förekom i variabeln Obalans - 

Beteende, integ. där större obalans korrelerade med ökad stress. Anledningen till varför 

obalansen med ett beteende gentemot integration visade samband med stress skulle 

kunna förklaras av flera bakomliggande faktorer som denna studie inte inkluderat. 

Exempelvis har IKT visat sig kunna vara en bidragande faktor till ökad integration då 

tekniken skapar en ständig uppkoppling till arbetsplatsen (Sayah, 2013; Wright et al., 

2014), vilket denna studie inte kontrollerat för. Vidare skulle sambandet exempelvis 

kunna förklaras genom individens avsaknad av kontroll och att själv kunna styra över 

situationen, eftersom brist på kontroll kan generera i ökad stress (Barnett et al., 1999; 

Magee et al., 2012; Melin et al., 2014). Brist på kontroll i denna situation innebär att det 
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inte är individen själv som kan styra över sin arbetsdag och därmed inte har kontrollen 

över att hantera sitt arbete utifrån sina preferenser. Högskoleverket (2008) beskriver 

universitetsanställdas arbete som gränslöst och menar vidare att friheten som ett 

flexibelt arbete medför kan innebära en svårighet att lämna arbetet och bli klar. Det blir 

snarare en begränsad frihet där individen saknar egenkontroll över gränserna. Detta 

styrks även i Grönlunds (2007) undersökning som visade att personer med flexibelt 

arbete i större utsträckning arbetade övertid, där även hennes slutsats blev att ett friare 

arbete kan resultera i ökade svårigheter att bli fri från arbetet. 

Universitetsanställda är en yrkesgrupp där det är vanligt med övertid och hög 

arbetsbelastning (Högskoleverket, 2008). Även respondenterna i studien hade hög 

arbetsbelastning, vilket skulle kunna vara en bidragande faktor till brist på kontroll, då 

den höga arbetsbelastningen kan skapa svårigheter för den enskilda individen att 

kontrollera sina arbetstider och gränser mellan arbete och privatliv, vilket därmed kan 

vara en stressor. Flexibiliteten kan därmed leda till intrång i privatlivet då de långa 

arbetsdagarna och den höga arbetsbelastningen resulterar i att universitetsanställda 

saknar kontroll över de flexibla arbetsvillkoren, vilket påverkar balansen mellan arbete 

och privatliv negativt (Melin et al., 2014; Sharafizad et al., 2011). Den utvecklade 

tekniken har även inneburit ökade krav på tillgänglighet (Högskoleverket, 2008; Wright 

et al., 2014). Sammanfattningsvis innebär detta att universitetsanställda har höga krav 

på sig, både gällande tillgänglighet och arbetsbelastning, samtidigt som de har mindre 

egenkontroll över sin arbetsdag. I enlighet med krav- och kontrollmodellen har 

kombinationen höga krav tillsammans med låg kontroll i återkommande studier visat sig 

vara stressande (Evers et al., 2016; Herrero et al., 2012; Karasek, 1979). Därav skulle 

det i framtida studier vara intressant att även inkludera denna aspekt, för att undersöka 

om det är personer med brist på kontroll och som upplever höga krav i arbetet, som 

även i högre grad upplever obalans mellan sitt beteende gentemot integration med 

preferenser gentemot segregation. För att besvara orsaken till varför denna obalans 

samvarierade med ökad stress behövs därför vidare forskning inom området. Att stora 

delar av respondenterna upplevde balans mellan sitt gränslösa beteende och preferenser 

gällande gränssättande skulle kunna antas att personerna sökt sig till en arbetsplats som 

överensstämde med dennes preferenser samt anpassat sig till den teknologiska 

utveckling som skett.  
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Studiens resultat gällande obalans med ett beteende som integrerar med preferenser mot 

segregation indikerar att det inte nödvändigtvis är ett flexibelt arbete i sig, där gränserna 

mellan arbete och privatliv suddas ut, som är källan till stress. En person som trivs med 

att överskrida gränserna och som upplever balans mellan sitt gränslösa beteende och 

preferenser gällande gränssättande behöver inte uppleva det som stressande. Det är 

snarare när en person har ett beteende mot integration men med preferenser mot en mer 

tydligare uppdelning som det flexibla arbetet kan generera i stress. Då arbetsplatser blir 

mer integrerade där kraven på universitetsanställda även har ökat kan det skapa 

svårigheter att bli fri från arbetet, där den ständiga uppkopplingen och viljan att försöka 

separera domänerna mer ifrån varandra i sin tur blir ett stressmoment. En viktig aspekt 

att ta med sig till arbetsplatser som tillämpar en flexibel arbetsform blir därför att tillåta 

individanpassningar samt ge individen kontroll över att själv sätta sina gränser utifrån 

dennes preferenser, där det även tydligt ska framgå vad som kan och inte kan förväntas 

av personalen utanför den normala arbetstiden. Det fanns även indikationer på att 

obalans med ett beteende mot segregation med preferenser mot integration hade motsatt 

effekt, och snarare minskade den upplevda stressen. Tidigare forskning har visat att 

individens preferenser bör överensstämma med arbetsplatsens klimat, rutiner och 

förväntningar på individen för att minska risken för rollkonflikter (Kreiner, 2006). I 

likhet med detta visade resultatet i den här studien att en överensstämmelse i Obalans - 

Beteende, integ. tycks resultera i lägre självskattad stress, medan resultaten från 

Obalans - Beteende, seg. snarare talar emot detta, där sämre överensstämmelse var det 

som minskade stressen. Resultatet tyder på att det finns skillnader i hur obalansen åt 

respektive håll upplevs av individerna, där obalansen med ett beteende mot segregation 

med preferenser mot integration tycks minska den upplevda stressen medan obalans 

med ett beteende mot integration med preferenser mot segregation tycks öka den 

upplevda stressen. Att obalansen värderas olika skulle i sin tur kunna bero på att 

segregation respektive integration är olika svårt att uppnå. Det skulle kunna antas att det 

är enklare att segregera än integrera. Detta då segregation innebär mer tydliga ramar. 

Wright et al. (2014) menar att det inom ett flexibelt arbete kan bli ett stressmoment när 

det förekommer oklarheter vad som faktiskt förväntas av individerna. Mellner (2016) 

lyfter även att gränsöverskridandet kräver mer av individen, då det innebär en ökad 

självständighet och en förmåga att hantera gränserna. En sämre överensstämmelse inom 
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integration kan därför antas utgöra en större stressor. Det behövs dock vidare studier 

inom området för att kunna besvara.  

5.2. Metoddiskussion  

Det finns flera för- och nackdelar när det gäller olika metodaspekter i den här studien. 

Först och främst var valet av metod mest lämpad för studiens syfte och frågeställningar 

eftersom det möjliggjorde att kvantitativt fånga upp och undersöka fenomenet hos en 

större urvalsgrupp. De mätinstrument som användes var validitets- och 

reliabilitetstestade sedan tidigare vilket ökar studiens trovärdighet. Den interna 

konsistensen (Cronbach’s alpha, α) har inom samtliga skalor varit över .80, vilket enligt 

Bryman (2011) utgör gränsen för den accepterade nivån. Enkäten har testats genom ett 

pilotutskick och det fanns inga missing values i de inkommande svaren. Genomförandet 

av studien har även redovisats på ett transparant sätt gällande urval, mätmetod och 

statistisk metod där information delgetts i text såväl som via bilagor.  

Dock finns det i föreliggande studie vissa begränsningar som kan tas i beaktande i 

framtida forskning. Exempelvis var detta en tvärsnittsstudie, vilket endast ger en 

överblicksbild av de fenomen som mäts under ett enda tillfälle. Bryman (2011) menar 

att det från en tvärsnittsstudie inte med säkerhet går att veta att vad det är som har 

påverkat vad, det vill säga att det inte går att dra orsak- och verkansamband. Vidare var 

sambandet inte helt isolerat från andra möjliga förklaringar, då studien inte har 

kontrollerat för samtliga variabler som kan ha en påverkan på stressnivån. Därför kan 

det vara andra bakomliggande faktorer som har gett upphov till sambanden och därmed 

förklarar resultatet. Exempelvis har studien inte inkluderat hur familjesituationen ser ut 

där det kan vara saker utanför arbetet som stressar. Inte heller har det tagits hänsyn till 

hur länge deltagarna har varit anställda, där ny på arbetet kan vara stressande. Såväl som 

att geografisk situation (långt från arbetet), arbetsrelaterad IKT-användning eller brist 

på kontroll hade kunnat varit aktuella förväxlingsvariabler att inkludera. Dock har 

arbetsbelastning kontrollerats i studien vilket resultatet har indikerat att det utgjorde en 

viktig aspekt att ta hänsyn till, även om det kan finns ytterligare faktorer som har 

betydelse för den upplevda stressnivån än just det som avsågs i studien. 

Vidare utgjordes mätmetoden av ett självskattningsformulär med en skala som gick från 

1-5, vilket därför utgjorde en subjektiv mätmetod där tolkningen av skalan kan ha 
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varierat såväl som att en skala 1-5 inte alltid stämmer överens med verkligheten. 

Ytterligare en aspekt att ha i åtanke är att skalan angående stress enbart riktade sig till 

de senaste fyra veckorna, där studien genomfördes under en begränsad period. Det är 

tänkbart att arbetsbelastningen kan variera under säsonger, vilket kan ha betydelse för 

den här studiens resultat.  

Enkäten skickades ut till undervisande och forskande personal på ett universitet vilket 

skapar begränsningar för att generalisera studien. Det kan ha skett en selektionsbias då 

deltagarna är från en och samma organisation, där det inte med säkerhet går att veta att 

denna skola är representativ för populationen. Det var ett icke slumpmässigt urval samt 

att enbart en skola deltagit vilket kan påverka studiens slutsats och möjligheter att 

generalisera studiens resultat till populationen. Exempelvis finns det en geografisk 

påverkan på representativiteten såväl som att svarsfrekvensen påverkar möjligheten till 

att generalisera resultatet till de anställda inom universitetet. Svarsfrekvensen var 

39,7%, vilket innebär att det var 60,3% av urvalsgruppen som inte deltog i 

undersökningen. Det saknas information om bortfallsgruppen vilket skapar 

begränsningar i att uttala sig angående huruvida de personer som valde att delta är 

representativa för urvalsgruppen. Effekterna av bortfallet är okänt där det kan ha funnits 

en snedvridning bland bortfallet, exempelvis gällande en viss åldersgrupp, 

könsfördelning eller yrkesbefattning vilket kan påverka resultatet. Det finns även en risk 

för att de personer som är mest stressade utgör en stor del av bortfallet, då det är en 

faktor som kan påverka benägenheten att besvara enkäten. Bryman (2011) menar att ett 

stort bortfall medför risk för skevhet i urvalet, där svarsfrekvenser över 50% är det mest 

önskvärda. Dock är det vanligt förekommande avvikelse att publicera forskning med en 

svarsfrekvens långt under 50%, samt att svarsfrekvensen är av större vikt när det rör sig 

om ett slumpmässigt urval (Bryman, 2011), vilket inte är fallet i föreliggande studie. 

Med tanke på att undersökningen genomfördes på en stor målgrupp, som tidigare 

beskrivet även har hög arbetsbelastning, bedöms svarsfrekvensen på närmare 40% som 

ett tillfredsställande utfall. 

5.3. Förslag till vidare forskning   

Föreliggande studie visade på samband kopplat till obalans i beteende och prefenser och 

stress, vilket därav skapar ett intresse att undersöka fenomenet mer utförligt.   
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Exempelvis kan det vara av intresse att kombinera en kvantitativ och kvalitativ metod 

inom området, vilket skulle tillåta en mer ingående insyn i fenomenet och skulle kunna 

resultera i en bättre helhetsbild av deltagarnas upplevelse gällande detta. Det är även 

aktuellt att göra en liknande studie men med en mer omfattande enkät. Exempelvis 

skulle det vara högst relevant att ha med en del kopplat till kontroll för att undersöka 

sambandet mellan de tre faktorerna stress, obalans och kontroll som ovan belysts i 

diskussionen. Enkäten kan då även inkludera fler kriterier såsom familjeliv, geografiskt 

läge, arbetsuppgifter och längd på anställning. 

Ytterligare förslag på vidare forskning kretsar kring att undersöka vilka 

personlighetsdrag det är som samverkar med att en person antingen är mer mot 

integration eller mer mot segregation.    

Vidare kan det vara av intresse att göra en upprepad undersökning inom en annan 

urvalsgrupp. Detta då urvalsguppen i denna studie hade ett flexibelt arbete och därav 

verkade i en miljö som var mer tillåtande gentemot integration, vilket påverkade 

resultatet genom att det i större utsträckning förelåg en obalans där deltagarna integrerar 

med preferenser mot segregation. Det kan därför vara av intresse att vidare undersöka 

om obalans gentemot motsatt håll även kan resultera i stress, då denna studie snarare har 

indikerat på motsatsen. Detta innebär i praktiken att tillämpa en urvalsgrupp från en 

segregerad miljö och undersöka om deltagarna som vill integrera upplever stress.  

5.4. Slutsats  

Studien indikerar på att personer som upplever hög obalans mellan ett beteende 

gentemot integration med preferenser gentemot segregation även skattar en högre grad 

av stress. Vidare tycks obalansen med ett beteende mot segregation med preferenser 

mot integration istället minska den upplevda stressen. Detta skulle kunna bero på att 

segregation respektive integration är olika svårt att uppnå, där obalansen därför värderas 

olika av individerna. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Missivbrev  

 

This is a Swedish survey. If you can´t participate you can answer to this e-mail and you will not 

receive any reminders regarding this survey. 

Hej! 

Jag heter Matilda Tengmo och jag är magisterstudent inom arbetshälsovetenskap på 

Högskolan i Gävle. I samband med min D-uppsats genomför jag en enkätundersökning 

som riktar sig till undervisande och forskande personal på universitetet. Arbetet syftar 

till att undersöka flexibelt arbete och stress. 

Era kontaktuppgifter har mottagits via [Skolans namn] registrator. 

Enkäten är webbaserad och tar cirka 3-5 minuter att besvara. 

Din medverkan skulle uppskattas. 

Stort tack på förhand! 

Klicka på länken nedan för att komma vidare till enkäten: 

[#codelink] 

Med vänliga hälsningar, 

Matilda Tengmo 

[Studentens kontaktuppgifter] 

Handledare för uppsatsen: 

Camilla Zetterberg 

[Handledarens kontaktuppgifter] 

Johanna Edvinsson 

[Handledarens kontaktuppgifter] 



 

 

Bilaga 2. Enkät 

 

Examensarbete om flexibelt arbete 

 

Välkommen! 
 

Det insamlade materialet och deltagande universitet kommer att behandlas 
konfidentiellt. Inga svar kommer att kunna spåras till enskilda individer och inga 
obehöriga kommer att kunna ta del av materialet. 
 
Enkäten tar cirka 3-5 minuter att besvara. Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att 
avbryta ditt deltagande utan påföljder eller behov till förklaring. 

 
Din medverkan skulle uppskattas. 
Stort tack på förhand! 
 

Klicka på "Nästa" för att komma vidare till frågorna. 
 
Med vänliga hälsningar, 

Matilda Tengmo 
[Studentens kontaktuppgifter] 
 
Handledare för uppsatsen: 
Camilla Zetterberg 
[Handledarens kontaktuppgifter] 

 
Johanna Edvinsson 
[Handledarens kontaktuppgifter]  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Bilaga 3. Redovisning av frågorna som inkluderats i respektive index 

Index - Flexibelt arbete  

1=Stämmer inte alls, 2, 3, 4, 5=Stämmer helt 

Jag kan själv bestämma vilka tider jag arbetar en viss dag (t.ex. genom att ibland välja 

att jobba på kvällstid)   

Jag kan själv bestämma när olika arbetsuppgifter ska utföras (t.ex. genom att välja att 

jobba lite mer vissa dagar och ta det lite lugnare andra dagar) 

Jag kan själv bestämma var jag utför mitt arbete (t.ex. på kontoret, i min bostad eller 

under resa)   

Index – Beteende  

1=Stämmer inte alls, 2, 3, 4, 5=Stämmer helt 

Jag tar ofta med arbete hem 

Jag besvarar arbetsrelaterade samtal, sms och mail på min fritid 

Jag arbetar under semestern 

Jag låter arbetet avbryta när jag är med familj och vänner 

Jag tar med mig arbetsmaterial/uppgifter vid aktiviteter med familj och vänner 

Index - Preferenser  

1=Stämmer helt, 2, 3, 4, 5=Stämmer inte alls 

Jag vill inte behöva tänka på mitt arbete när jag är ledig 

Jag föredrar att hålla arbetet på arbetsplatsen 

Jag tycker inte om när arbetet tränger in i mitt hem- och familjeliv 

Jag vill kunna lämna arbetet på arbetsplatsen när jag går hem för dagen 

Index – Stress 

1=Inte alls, 2=En liten del av tiden, 3=En del av tiden, 4=En stor del av tiden, 5=Hela 

tiden 

Hur ofta har du svårt att kopplat av?   

Hur ofta har du varit lättretlig?   

Hur ofta har du varit anspänd?   

Hur ofta har du varit stressad?   


